থহাপ

ুথাস্টরন হাই স্কু

আন্তজোখ্রতক স্টুস্টেন্ট
থপ্ররাগ্রাম
মানসম্পন্ন খ্রিে-থকন্দ্রিক
খ্রিক্ষা
আমাদের লক্ষ্য
হহাপ লুথাদরন হাই স্কুল যীশু খ্রিদের রাজ্যদে ধদর
রাখদে ও প্রশস্ত েরার পথ খুজ্
ুঁ দে। এেটি

Hope Lutheran

ভালবাসাময় পখ্ররদবদশ বাইদবল অনুযায়ী প্রখ্রেটিে,
সববযাপী,
ব
শক্তিশালীোরী ও উন্নয়নশীল যদথাপযুি
খ্রশক্ষ্া খ্রবষয়ে অখ্রভজ্ঞো প্রোদনর মধয খ্রেদয়

High School

গসদপদলর প্রচার ও পখ্ররবারগুখ্রলদে সমথদনর
ব
মাধযদম
সবেভাদব
ব
ঈশ্বদরর মাহাত্ম্য প্রচার েদর আমরা
এটি
েরখ্রে।
আমাদের ইখ্রেহাস

আনন্দ: পূর্ লু
ব থাদরন

আনদন্দ থাদো. . . .প্রাথনা
ব েদরা. . . .ধনযবাে
হহাপলুথাদরন ২০০৩ সাদল প্রখ্রেটিে হয় এেেল
অখ্রভভাবেদের মাধযদম যারা এটি খ্রনক্তিে েরদে

“সবো
ব আনদন্দ থাদো, অনবরে প্রাথনা
ব

হচদয়খ্রেদলন হয োদের খ্রশশুরা যীশু খ্রিদের উপর

েদরা, সেল পখ্ররখ্রিখ্রেদে ধনযবাে জ্ঞাপন

খ্রভখ্রি েদর খ্রশক্ষ্া পাদব। হহাপ লুথাদরন সােজ্ন
নেু ন খ্রশক্ষ্ানখ্রবশদে খ্রনদয় এর েরজ্া উন্মুি েদর।
এটি সাউথইোন খ্রব মদনদসািার খ্রমদসৌখ্রর সাইনড
লুথাদরন চাচবগুখ্রলর এেটি এদসাখ্রসদয়শদনর
মাখ্রলোনায়

কারণ আপনার জনয যীশু খ্রিস্টের
মাস্টে থাকা ঈশ্বস্টরর
ইচ্ছাই হস্ট া এই.” ১
থথসাস্ট াখ্রনয়ানস ৫:১৬-১৮

পখ্ররচাখ্রলে হদয় থাদে।
ভখ্রে ব সম্পদেব বা আমাদের পখ্ররবাদরর অংশ
আপখ্রন
খ্রেভাদব হদবন হসই সম্পদেব আদরা েথয চাইল:
হহাপ লুথাদরন হাই স্কুল
২৫৩ খ্রলবাটিব খ্রিি
উইদনানা, এমএন৫৫৯৮৭

(৫০৭) ৪৭৪-৭৭৯৯
www.hopelhs.org
খ্রম .রখ্রক সযান্ডকস্টকের সাস্টথ ৫০৭৪৭৪-৭৭৯৯ বা
rsandcork@hopelhs.org এই
ইস্টমইস্ট থযাগাস্টযাগ করুন
যখ্রি আপনার থকান প্রশ্ন থাস্টক বা
আস্টরা তথয জানার ইচ্ছা হয়।

খ্রিদের মাদে এেজ্ন

উচ্চ মানসম্পন্ন

হহাপ লুথাদরন হাই স্কুল
পখ্ররবাদর সম্পেবদে

ফ্যাোখ্রি অক্লান্ত

মূলযায়ন েরা হয়।

ভাদব োজ্ েদর

োত্র হথদে খ্রশক্ষ্ে—হহাপ
লুথাদরদন খ্রনম্ন মাত্রার

যায় এটি খ্রনক্তিে

োত্র-খ্রশক্ষ্ে অনুপাে বযক্তিগে পেদন্দর খ্রশক্ষ্ার

সদবািম
ব
খ্রশক্ষ্া

অখ্রভজ্ঞো প্রোন েদর থাদে যা প্রদেযে োত্রদে

পাদে চযাদলঞ্জ

োদের পূর্ ক্ষ্মোয়
ব
হপৌৌঁেদে হেয়।

প্রোদনর পাশাপাখ্রশ।হহাপ এলএইচএস অখ্রেউচ্চ

োত্র হথদে খ্রিে- প্রােযখ্রহে খ্রনদবেদনর োরদর্,

মাদনর, অখ্রভজ্ঞ, এবং খ্রিদের মন্ত্রর্ালদয়র প্রখ্রে

বাইদবল খ্রশক্ষ্া ও চযাদপল, হহাপ লুথাদরন খ্রনয়খ্রমে

খ্রনদবখ্রেে।

খ্রিদের সাদথ োত্রদের সম্পেব ও ঈশ্বদরর সন্তান
খ্রহদসদব
োদের োখ্রয়ত্ব সম্পদেব আদরা ভাল হবাধগমযো লালন
েদর।
হাউখ্রসং

েরদে হয োত্ররা

হহাপ লুথাদরদনর শক্তিশালী োখ্ররেুলাম ও হোস ব
অফ্াখ্ররংসমূহ বেবমান অবিাদনর ও িানীয় প্রদয়াজ্নদে
হমিায় বা ো োখ্রপদয় যায়।
োত্রদেরদে িানীয় খ্রবশ্বখ্রবেযালদয় ডুয়াল হেখ্রডদির জ্নয

হবাখ্রডংব হাউসগুখ্রল সুন্দর ডাউনিাউন উইদনানা,

েদলজ্ পযাদয়র
ব
হোসসমূ
ব দহ ভখ্রে ব েরার সুদযাগ হেয়া
হয়,

এমএন-এ অবখ্রিে- অখ্রনন্দযসুন্দর খাড়াই ও শক্তিশালী

খ্রপএসইও হপ্রাগ্রাদমর মাধযদম।

খ্রমখ্রসখ্রসখ্রপ নেী, এে মাইদলরও েম েূরদত্ব হথদে
হেরা।

মাত্রা খ্রবস্েৃেেরর্

িানসংেখ্রলে, পুনরায় সংগটিে খ্রভদটাখ্ররয়ান

.যখ্রে অখ্রভজ্ঞো সদবািম
ব
খ্রশক্ষ্ে হদয় থাদে েদব

বাখ্রড়গু বযক্তিগে, খ্রসদেল স্িুদডন্ট রুদমর

এলএইচএস োর সদবািম
ব
হচষ্টা েরদে।

সরবরাহ েদর থাদে।

আমাদের োত্ররা সাংস্কৃখ্রেে
ববখ্রচেয ও ববখ্রশ্বে সদচেনো
আমাদের ববদেখ্রশে খ্রবখ্রনময়
হপ্রাগ্রাদমর মাধযদম হপদয়
থাদে। খ্রমদনদসািা হেি হাই
স্কুল খ্রলদগর এেজ্ন সেসয
খ্রহদসদব, হহাপ লুথাদরন সেীে
খ্রশল্প ও অযাথদলটিেসমূদহর
হো-োখ্ররেুলার অখ্রভজ্ঞোর
এেটি খ্রবশে সীমার প্রস্তাব খ্রেদয় থাদে।
আমাদের বেবমান প্রস্তাবগুখ্রলর মদধয
খ্রনদম্নাি েদয়েটি আদে:
- বযান্ড

- বাদস্কিবল

- সসার

- েস োখ্রি -

নািে

- োত্র পখ্ররষে

- েয়ার

- ফ্ুিবল

- ভখ্রলবল

- মাখ্রিখ্রমখ্রডয়া

- উডশপ

- খ্রথদয়িার

েমোন্ড
ব

উইদনানা, খ্রমদনদসািা, ইউএসএ

প্রােৃখ্রেে অখ্রভজ্ঞো
হলে এখ্রটখ্রভিস, হযমন েযাদনাখ্রয়ং ও পযাডল
হবাখ্রডংব
গাখ্রভন
ব হাইিস হাইখ্রেং টিপ
হসইন্ট মযাখ্রর’স হরাপস
হোসসমূ
ব হ
িুযরসমূহ
হেইন্ড োুঁচ
ওয়ািখ্রেনস
উইদনানা আিব
খ্রমউক্তজ্য়াম
অযাখ্রমশ ফ্াম ব
উইদনানা হেি ইউখ্রনভাখ্রসটি
ব
খাড়াইদয়র উপদর সমাখ্রধিল
িানীয় এলাোর বড় বযবসাসমূহ ( ফ্যাদসনাল,
খ্রপয়ারদলস হচইন, উইনেযাফ্ট )
েখ্রমউখ্রনটি ইদভন্টসমূহ
হো-অদপ স্বািযের খাবাদরর হডদমা
ডাম্পখ্রলং মাদেবি
িানীয় নািে ও েনসািব সমূহ

উইদনানা শহর খ্রমখ্রসখ্রসখ্রপ নেীর সাদথ খ্রসখ্রনে
খাড়াই
হেদশ অবখ্রিে।এখাদন এর হ্রেসমূহ , হাইখ্রেং
হিইলসমূহ
ও নেীর পাশ্ববেী
ব
এলাোসমূদহর সাদথ প্রেৃখ্রেদে
উপদভাগ েরার প্রচুর সুদযাগ আদে।
উইদনানা ৩০,০০০ বাখ্রসন্দার এেটি হোি সমাজ্
খ্রনদয়
গটিে। এখাদন খ্রেনটি েদলজ্ আদে: উইদনানা
হেি
ইউখ্রনভাখ্রসটি,
ব হসন্ট মযাখ্রর’স ইউখ্রনভাখ্রসটি,
ব এবং
সাউথইে
হিে। োরর্
উইদনানা, এেসময়
ইউএস-এর হয হোন
শহদরর হথদে
এখাদন জ্নপ্রখ্রে
লক্ষ্াখ্রধে হলাে বাস
েরে,

আিব -হমখ্রেং অখ্রভজ্ঞো

এখাদন অদনে ঐখ্রেহাখ্রসে খ্রভদটাখ্ররয়ান ও
েযাফ্টসমযান

হপাখ্রলশ খ্রমউক্তজ্য়াদম আন্তজ্বাখ্রেে খাবার বেখ্রর

হাউসসমূহ ও বযবসাখ্রয়ে ভবনসমূহ আদে।

িানীয় গ্রন্থাগাদর সংস্কৃখ্রে সম্পদেব আদলাচনা েরা

নেু ন ভবন

ইয়াদনালখ্র
ব হদে নাইটিং সাদেবল
ড্রাম সাদেবল
ইদয়াগা ইদভন্ট
ওয়াইএমখ্রসএ-হে সংস্কৃখ্রে আদলাচনা
প্রদজ্ট ফ্াইদন সেীে খ্রবষয়ে হমধা বা গাদনর
হমধার প্রোশ

হহাপ লুথাদরন এেটি নেু ন সুখ্রবধার খ্রনমার্
ব েরদে,
২০২০-২০২১ খ্রশক্ষ্াবদষরব মদধয সম্পন্ন েরার
উদেশয
খ্রনদয়। এটিদে এেটি নেু ন ক্তজ্মদনখ্রসয়াম, খ্রবজ্ঞান

হস্বোদসবদের সুখ্রবধাসমূহ
হরদোরড হেখ্রসংদস পখ্ররদষবা প্রোন
খ্রহউদমন হসাসাইটিদে পশুপাখ্রখদের যত্ন হনয়া
সুগার হলাফ্ খ্রসখ্রনয়র হসন্টাদর গল্প বলা
খ্রম .রখ্রে সযান্ডেদেবর সাদথ ৫০৭-৪৭৪-৭৭৯৯ বা
rsandcork@hopelhs.org এই ইদমইদল হযাগাদযাগ
েরুন
যখ্রে আপনার হোন প্রশ্ন থাদে বা
আদরা েথয জ্ানার ইো হয়।

লযাব, লাঞ্চ রুম, ও হের্ীেক্ষ্সমূহ থােদব।

হপ্রাগ্রাম

সময়সূচী

সবদমাি
ব
খরচ হল $৩৩,৫০০ ও এর মদধয
খ্রনদম্নািগুখ্রল অন্তভূ ি
ব

এেটি সাধারর্ স্কুদলর খ্রেন

আদে :
● টিউশন
● বইসমূহ
● হখলাধূলা ও োযেলাপসমূ
ব
হ
● হমখ্রডদেল ইন্সুদরন্স েভাদরজ্
● ইএসএল এবং হিাদফ্ল টিউদিাখ্ররং
● েদলজ্ োউদন্সখ্রলং পখ্ররদষবাসমূহ
● রুম ও হবাডব
○ শীোেপখ্রনয়খ্রন্ত্রে/গরম েরসমূহ
○ খাবার,বাখ্রড়র অখ্রভভাবেদের দ্বারা রান্না েরা
খাবার
○ ওয়াই-ফ্াই/ইন্টারদনি
○ ক্তজ্ম সেসযপে
○ োত্র রান্নােদরর সুখ্রবধা
○ বাইসাইদেলসমূহ
○ লক্তি সুখ্রবধাসমূহ
● পখ্ররবহন
○ খ্রবমানবন্দর হথদে েু দল আনা/দরদখ আসা
○ হেনাোিা, খ্রচটিপত্র হপ্ররর্,মুেী হোোদনর
ক্তজ্খ্রনসপত্র

৭:০০-৭:৩০ সোদলর খাবাদরর খ্রেন
৭:৩০-৭:৪৫ স্কুদল যাওয়া
৭:৪৫-৮:৪২ খ্রপখ্ররখ্রয়ড ১
৮:৪৬-৯:৩২ খ্রপখ্ররয়ড ২
৯:৩৬-১০:২২ খ্রপখ্ররয়ড ৩
১০:২৬- ১১:১৩ খ্রপখ্ররখ্রয়ড ৪
১১:১৩-১১:৪৪৩ েুপুদরর খাবার
১১:৪৩-১২:৩০ খ্রপখ্ররয়ড ৫
১২:৩৪-১:২০ খ্রপখ্ররয়ড ৬
১:২৪-২:১০খ্রপখ্ররয়ড ৭
২:১০-৩:১৫ টিউদিাখ্ররং/ইএসএল
৩:১৫-৬:০০ হখলাধুলার অভযাস, অবসর সময়
৬:০০- ৬:৩০ রাদের খাবাদরর সময়
৬:৩০-৭:৩০ অবসর সময়
৭:৩০-৯:০০ পড়ার সময়
৯:০০-১০:০০ অবসর সময়
১০:০০ োরখ্রফ্উ
১০:৩০ হশায়ার সময়
এেটি সাধারর্ সাপ্তাখ্রহে েুটির খ্রেন
সোদলর অবসর সময়

○ হমখ্রডদেল/েন্তয খ্রচখ্রেৎসার অযাপদয়ণ্টদমন্টসমূহ

রখ্রববার-চাচব ১২:০০-১২:৩০

● ডম এখ্র
ব টখ্রভটিসমূহ , টিপসমূহ ও হপ্রাগ্রাখ্রমং

সোল ও েুপুদরর মাদে খাবার সময়

● েুটির সমদয়

১২:৩০-৩:৩০ হপ্রাগ্রাখ্রমং/এখ্রটখ্রভটিসমূহ/খ্রফ্ল্ড
টিপসমূহ

প্রদয়াজ্দন েুটির সমদয় হাউখ্রসং উপলব্ধ থােদব।

৩:৩০-৫:৩০ অবসর সময়
৫:৩০-৬:০০ রাদের খাবার সময়
৬:০০-৭:৩০ এখ্রটখ্রভটিসমূহ
৭:৩০-১১:০০ অবসর সময়

